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ORCEIN 
 
 

  
Ελαστικές ίνες 

 
 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
04-055802 Ορσεΐνη 100 εξετάσεις 

 

 
 
 
              

Ιατροτεχνολογικό διαγνωστικό προϊόν in vitro             Κατασκευαστής: Bio-Optica Milano S.p.A. 
EMDN: W01030799 
IVD σε Κατηγορία A, Reg. UE 2017/746 
UDI-DI : 08033976230920 
Basic UDI : 080339762W01030799Y5 
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Προϊόν για την παρασκευή κυτταροϊστολογικών δειγμάτων για οπτική μικροσκοπία.  
Για παρουσίαση ελαστικών ινών σε τομές ιστού. Συνιστάται για αγγειακή παθολογοανατομία. 
 
 
 
 
 
 

ΜΕΘΟΔΟΣ 
 
 

1) Φέρτε την τομή σε αποσταγμένο νερό. 
2) Τοποθετήστε στην τομή 5 σταγόνες αντιδραστηρίου Α και 5 σταγόνες αντιδραστηρίου Β: αφήστε να δράσει επί 4 λεπτά. 
3) Πλύνετε την αντικειμενοφόρο πλάκα σε αποσταγμένο νερό. 
4) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου Γ: αφήστε να δράσει επί 1 λεπτό (μέχρι να καταστεί άχρωμο). 
5) Πλύνετε διπλά σε αποσταγμένο νερό. 
6) Προετοιμάστε το δοχείο επώασης: βάλτε στο κάτω μέρος του δοχείου επώασης 20 σταγόνες αντιδραστηρίου Δ. 

Εισαγάγετε την αντικειμενοφόρο πλάκα και βάλτε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου Ε. Κλείστε το δοχείο επώασης 
και επωάστε επί 20 λεπτά. 

7) Πλύνετε καλά σε αποσταγμένο νερό. 
8) Τοποθετήστε στην τομή 10 σταγόνες αντιδραστηρίου ΣΤ: αφήστε να δράσει επί 2 λεπτά. 
9) Εκπλύνετε σε αποσταγμένο νερό επί 1 λεπτό. 
10) Αφυδατώστε σε αλκοόλες αυξανόμενων βαθμών, διαυγάστε σε ξυλόλιο και καθηλώστε. 
 
 
 
 
 
 

 
Η εικόνα προορίζεται μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς 
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Τεχνικές λεπτομέρειες  
 

Προδιαγραφές 
μεθόδου 

Χρόνος διαδικασίας 30 λεπτά 

Συμπληρωματικός εξοπλισμός Δεν απαιτείται 

Αποτελέσματα 
Ελαστικές ίνες: Από μοβ κόκκινο ως 

καφέ 

Υπόβαθρο: Σχεδόν άχρωμο 

Συστατικά μέρη 

A) Διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου 18 ml 

B) Όξινο ρυθμιστικό διάλυμα 
ενεργοποίησης 

18 ml 

Γ) Διάλυμα οξαλικού οξέος 30 ml 

Δ) Αλκοολούχο αντιδραστήριο για το 
δοχείο επώασης 

2 x 30 ml 

E) Διάλυμα ορσεΐνης κατά Shikata 30 ml 

ΣΤ) Διάλυμα διαφοροποίησης 30 ml 

Αποθήκευση 

Αποθήκευση Αποθηκεύστε το παρασκεύασμα σε θερμοκρασία δωματίου. 
Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά. 

Θερμοκρασία αποθήκευσης 15-25 °C 

Σταθερότητα 
Μετά το πρώτο άνοιγμα, το προϊόν μπορεί να 
επαναχρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης, εάν έχει 
αποθηκευτεί σωστά. 

Εγκυρότητα 2 έτη 

Προειδοποίηση 

Ταξινόμηση προϊόντος 

Το προϊόν προορίζεται για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση 
για επαγγελματίες υγείας. 
Διαβάστε προσεκτικά τις πληροφορίες στην ετικέτα (σύμβολα 
κινδύνου, φράσεις κινδύνου και ασφάλειας) και συμβουλευτείτε 
πάντα το φύλλο δεδομένων ασφαλείας. Μην χρησιμοποιείτε το 
προϊόν, εάν ο πρωτεύων περιέκτης έχει υποστεί ζημιά. 
Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος, συνιστούμε να 
ενημερώσετε αμέσως την Bio-Optica Milano S.p.A και τις 
αρμόδιες αρχές. 

Απόρριψη 
Επικίνδυνη παρασκευή: τηρήστε όλους τους κρατικούς και 
τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς σχετικά με τη 
διάθεση των απορριμμάτων. 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ αρ. ΑΙΤΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
001 Προσαρμογή κανονισμού UE 2017/746 - IVDR 16/05/2022 

 


